Inventaro de Esperanto-bibliotekoj je 16 decembro 2013
(versio adaptita je 27 januaro 2014)
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Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko
Biblioteko de Flandra Esperanto-Ligo
Esperanto-Fondajo Cesar Vanbiervliet
Privata biblioteko Marc Vanden Bempt
Biblioteko Carlos Domingues
Libraro Ludovika de Stevens Norvell
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia, CDELI
Internacia Esperanto-Muzeo en Zaozhuang-a Universitato
Knihovna Klubu esperantistů v Brně
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Urba muzeo en Česká Třebová

Biblioteko de Esperanto-muzeo en Svitavy
Germana Esperanto-Biblioteko Aalen
Interlinguistik – Esperantologie: Archiv und Bibliothek von Detlev kaj Wera Blanke
Esperanto-biblioteko de Berlino
Fritz-Hüser-Instituto
Saksa Esperanto-Biblioteko
Interkultura Centro Herzberg
Esperanto-muzeo en la Welf-Kastelo
Esperanto-Biblioteko en Kijlo
Biblioteko Juan Régulo Pérez
Esperanto-Biblioteko "Ramon Molera Pedrals"
Esperanto-Muzeo de Subirats
Kvinpetalo, Bouresse (v. en jarlibro 2013, p. 145)
Nacia Esperanto Muzeo Gray
Grésillon (v.en jarlibro 2013, p. 145)
Fonds Espérantiste Deligny
Esperanto-Biblioteko Hyppolite [Hippolyte] Sebert (BHS)
Dokumenta Esperanto-Centro
Esperanto-Kolektaĵo Fajszi
Nacia Esperanto-Biblioteko kaj Arkivo
Casa Museo Luigi Capuana
Universitato IULM (Universitata Instituto pri Modernaj Lingvoj
Universitato de Torino
E-biblioteko en Shimonoseki
Biblioteko de Japana Esperanto-Instituto
Universitato de Amsterdam
Biblioteko Hector Hodler
Biblioteko Montagu C. Butler
Esperanto-sekcio de British Library
Internacia Muzeo de Paco kaj Solidaro
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Kompilis: Roland Rotsaert (roland.rotsaert@gmail.com )
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Nomo: Aũstralia Esperanto Asocio
Poŝtadreso: 143 Lawson St., Redfern N.S.W. 2016, Australia
Respondeculo : Huigh Malcolm

Retadreso: huighm@gmail.com

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 60
Kvanto da revuoj (m): 20
Kvanto da arĥivoj (m): 5
Historio: Plejparte donacoj de mortintaj membroj de la asocio
Jura statuso: Privata asocio
Teĥnikaj ekipaĵoj: Komputilo, skanilo
Rimarkoj: La kolekto estis enskatoligita, ne uzebla 2006-2013, translokita en la E-Domo de la E. Fed. De N.S.W.
2013 kie ni planas surbretigi kaj katalogi ĝin en www.Librarything.com , membronomo: AEA

Dato: 25/11/2013
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Nomo: Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko
Poŝtadreso: Palais Mollard, Herrengasse 9, A-1010 Wien
Retadreso: Esperanto@onb.ac.at

Retpaĝo: http://www.onb.ac.at

Respondeculo 1: Priv.-Doz. Dr. Bernhard Fetz
Respondeculo 2: Mag. Bernhard Tuider
Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 300
Kvanto da revuoj (m): 140
Kvanto da arĥivoj (m): 15
Aldonaj informoj: 3000 muzeaj objektoj, 23.000 fotoj; 1200 afiŝoj
Alireblo, horaro:
Lunde, marde, merkrede 9h00 - 16h00, ĵaŭde 12h00 - 19h00, vendrede 9h00 - 13h00, Somere ŝanĝita horaro,
Esperantomuzeo havas pli ampleksan horaron: vidu ĉe hejmpaĝo
Historio:
Fondita en 1927 de Hugo Steiner kiel asocio, aligita al la Aŭstria Nacia Biblioteko en 1928
Jura statuso:
ŝtata, parto de la Aŭstria Nacia Biblioteko
Stabileco:
Stabila, la posedaĵo de la biblioteko kaj la muzeo apartenas al la Aŭstria ŝtato kaj tial leĝe devas esti gardata
Rimarkoj:
Legantoj en 2012: ĉirkaŭ 300; vizitantoj de la muzeo en 2012: ĉirkaŭ 12.200
Daŭra kaj stabila projekto por ciferecigo; aliro al la skanitaj dokumentoj per la hejmpaĝo kaj la reta katalogo

Dato: 4/12/2013

4
Nomo: Biblioteko de Flandra Esperanto-Ligo
Poŝtadreso: Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen
Retadreso: cyreen@telenet.be
Retpaĝo: http://www.esperanto.be/fel/akt/rejna.html kaj http://www.esperanto.be/fel/bib/index.php
Respondeculo 1: Gerd Jacques

Retadreso: financo@fel.esperanto.be

Respondeculo 2: Cyreen Knockaert

Retadreso: cyreen@telenet.be

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 40
Aldonaj informoj: Du ekzistantaj kolektoj (Flandra Esperanto-Ligo kaj Rejna de Jong) nun estas kunigataj.
Alireblo, horaro: De lundo ĝis vendredo, 9a-17a, post interkonsento.

Dato: 11/11/2013
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Nomo: Esperanto-Fondajo Cesar Vanbiervliet
Poŝtadreso: p.a. Stadsbibliotheek, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk, Belgio
Retadreso: fonds.vanbiervliet@gmail.com
Respondeculo 1: Hugo Rau

Retpaĝo: http://www.esperanto-kortrijk.info

Retadreso: hugo@rau.be

Respondeculo 2: Roland Rotsaert Retadreso: roland.rotsaert@gmail.com
Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 90
Kvanto da revuoj (m): 95
Kvanto da arĥivoj (m): 19
Aliaj (m): 33
Aldonaj informoj:
24 m da duoblaj revuoj; 10 m da duoblaj libroj; flagoj; afiŝoj; fotoj; poŝtkartoj; iom da muziko kaj filmo; diversaj
esperantaĵoj
Alireblo, horaro: Kunlaborantoj estas surloke ĉiun unuan kaj trian ĵaŭdon de la monato
Historio:
Ĝi ekestis kiel privata kolekto de Cesar Vanbiervliet. En 1973 li donacis ĝin al la urba biblioteko. Dum la postaj
jaroj ĝi multe pligrandiĝis.
Jura statuso:
La kolekto estas ‘fondaĵo’, t.e. aparta ero de la urba biblioteko, samrange kun ekzemple la historiaj kolektoj de
la biblioteko. Tamen, ‘fondaĵo’ ne estas klare difinita en la belga leĝaro.
Jara buĝeto (EUR): Neniom (sed la fondaĵo disponas pri spaco, elektro, interreto… de la biblioteko).
Teĥnikaj ekipaĵoj: komputilo, skanilo, retaliro, kopiiloj/skaniloj de la biblioteko je dispono.
Stabileco:
La fondaĵo translokiĝu post kelkaj jaroj de la urba biblioteko al regiona stokejo por historiaj kolektoj, sed ĝis nun
ne estas konkreta plano. Intertempe la spacouzo estas raciigata per forigo aŭ apartigo de duoblaĵoj.
Prizorgateco:
La ĉefaj kolektoj estas ordigitaj kaj inventaritaj. Por la etaj partoj multe restas farenda. La laboroj estis
dumtempe haltigitaj pro renovigo de la biblioteko komence de 2013.

Dato: 9/12/2013
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Nomo: Privata biblioteko Marc Vanden Bempt
Poŝtadreso: Rulenslaan 10, BE 3020 Winksele
Retadreso: marc@esperanto.be
Retpaĝo: http://users.telenet.be/utopia-mm/Esperanto/InteresajDokumentoj.html - ne aktive administrata;
prefere petu aktualajn katalogojn, mankoliston… pere de la retadreso
Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 70
Kvanto da revuoj (m): 15
Kvanto da arĥivoj (m):
Aliaj (m): 5 (Bildkartoj, afiŝoj, insignoj, diversaj dokumentoj, ktp ktp. Sen katalogo.)
Alireblo, horaro: post interkonsento
Historio:
Mi komencis kolekti ĉirkaŭ 1985, ekkonscia pri la valoro de (ajnaj) E-bibliotekoj. Post la jaro 2000 la kolekto
multe pligrandiĝis kaj daŭre pligrandiĝas. En 2011 subvenciiĝis per la Thorsen-premio de UEA.
Jura statuso: privata
Jara buĝeto (EUR): mi dediĉas ĉirkaŭ 1.000 € jare al ĝi. Eniras precipe brokantaĵoj, tial eĉ tiu relative malalta
sumo ebligas sufiĉan kreskadon
Teĥnikaj ekipaĵoj: privata: komputiloj, printilo, skanilo
Stabileco:
Nu, ĝis mia morto nenia problemo, poste ne jam klare… Tio ja estas la fato de privata biblioteko.
Prizorgateco:
Zorge enkatalogata, stokado senpolva en fermitaj ŝrankoj je ĉ. 15°C, uzo nur surloke aŭ kun speciala konsento,
daŭre plikompletigata.
Rimarkoj: Mi interesiĝas pri komuna katalogo kun aliaj bibliotekoj
Dato: 21/11/2013

Libraro Ludovika de Stevens Norvell
Libraro Ludovika is North America's largest active Esperanto library. It has over 2000 items, collected
by Dr. Stevens Norvell, St. John's, Newfoundland, Canada. (The library has already been moved to
Calgary, where it continues to be available to members of KEA.) Its catalogue is available online,
although only in Esperanto: www.genekeyes.com/Enkonduko.html ,
www.genekeyes.com/Katalogo.html

7
Nomo: BIBLIOTEKO CARLOS DOMINGUES
Poŝtadreso: BRAZILA ESPERANTO-LIGO, SDS – Ed. Venâncio III, sala 303, 70393-902-Brasilia-DF
Respondeculo : S-ino Néia Lúcia Souza

Retadreso: neialuciasouza@gmail.com

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 85
Kvanto da revuoj (m): 84
Aliaj (m): 19
Aldonaj informoj:
Prezervkolekto (periodaĵoj eldonitaj de BEL) 4m - Ĵurnaltondaĵoj: 4m - Alimediaj verkoj (diskoj, bendoj k.s.): 4m
- diversaĵoj (originalaĵoj, dokumentoj historiaj, afiŝoj, faldfolioj, fotoj, ks ): 7m
Alireblo, horaro:
Laú horaro de la volontula laborado. Eblas interkonsenti pri vizito per telefono aŭ retmesaĝo (BEL-adresoj)
Historio:
La kolektado komenciĝis en 1906, antaú la fondiĝo de Brazila Esperanto-Ligo (1907). Ĝi estis formata pere de
ekzempleroj donacitaj por recenzo en Brazila Esperantisto, de privataj kolektoj donacitaj ĉu de la posedanto ĉu
de la familio kaj aĉetoj. En la kolekto troviĝas pluraj specialaj verkoj, el la komenco de Esperanto.
Jura statuso: Apartenas al la Landa Asocio Brazila Esperanto-Ligo.
Jara buĝeto (EUR): Ne ekzistas. Estas privata monrezervo akirita pere de Programo Amikaro de la Biblioteko,
kiu subtenas specifajn projektojn de la biblioteko.
Teĥnikaj ekipaĵoj:
Komputiloj (2) ; printilo plurfunkcia; sonaparato ; klimatiziloj ; bretaro ; ŝrankoj; mebloj diversaj.
Stabileco:
La biblioteko estas laústatute respondeco de Brazila Esperanto-Ligo. Perspektivoj: modernigo de la servoj;
aktualigo de la kolekto; aalfermo al la publiko; kunlaborado internacia (komuna katalogo). En novembro 2011
estis kreita la Programo Amikaro de la Biblioteko kiu ebligas antaŭenigi la bibliotekan organizadon.
Prizorgateco:
Prizorgata de volontuloj. Unu bibliotekisto. La kunlaborantoj helpas dum kelkaj horoj semajne, kaj kelkaj
helpas pere de interreto. Mankas kunlaborantoj por plenumi akurate la bibliotekan taskaron.
Uzateco :
Troveblas dezirataj informoj pere de la komputila katalogo kaj de la traserĉebla inventara librolisto (verkoj
ankoraŭ ne katalogitaj). Periodaĵoj troveblaj pere de papera registrokontrolo kaj alfabetordigo en la bretaroj.
Traserĉado plenumata laú petoj. La kolekto estas aktualigata iom post iom per monata aĉeto de mankantaj
verkoj.
Rimarkoj: (1) La biblioteko posedas plurajn muzeajn erojn kaj fotojn, bildkartojn, poŝtmarkojn, afiŝojn,
ĵurnaltondaĵojn k.s. (2) La katalogo estos rete traserĉebla. Ni ĵus migrigis la sistemon de Winisis al Openbiblio.
Dato: 9/12/2013
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Nomo: Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia, CDELI
Poŝtadreso: CDELI, Bibliothèque de la Ville, Rue du Progrès 33, Case postale 3034, CH-2303 La Chaux-de-Fonds
(NE), Svislando
Retadreso: http://www.cdeli.org/kontakto.php

Retpaĝo: http://www.cdeli.org

Respondeculo 1: Claude GACOND

Retadreso: Claude.Gacond@ne.ch

Respondeculo 2: Martine SCHNELLER

Retadreso: Martine.Schneller@ne.ch

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 180
Kvanto da revuoj (m): 130
Kvanto da arĥivoj (m): 140
Aldonaj informoj: ĉ. 20.000 libroj, 2784 revu-titoloj, 10.000 arĥiv-eroj, diversaĵoj (i.a. eo-folkloro)
Alireblo, horaro:
La Biblioteko troviĝas ĉe la numero 33 de la strato Progrès. El la stacidomo ĝi atingeblas per la buso numero
304, direkto Hôpital. Petu la halton "Bibliothèque". Aŭtomobilistoj sekvu la ŝildojn vojmontrantajn
"Bibliothèque". Parku en la stratoj de la kvartalo, ne en la korto. Horaro: laŭ la biblioteka http://cdfbibliotheques.ne.ch/InfosPratiques . La esploristoj kontaktu antaŭ sia planita vizito la arkiviston-respondeculon
de CDELI: s-ron Claude Gacond, por interkonsenti pri rendevuo.
Historio: http://www.cdeli.org/Historio_de_CDELI.html
Jura statuso:
CDELI estas fako de la Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds: http://www.cdeli.org/Statuto_de_CDELI.html
Jara buĝeto (EUR): CDELI funkcias kadre de la buĝeto kaj aktiveco de la Biblioteko, utiligante ties servojn,
teknikajn ekipaĵojn, materialon kaj kunlaboron. Donacoj, membrokotizoj de la Esperanto-Amikaro de CDELI.
Teĥnikaj ekipaĵoj: Salono, movŝrankaro, bretaroj kaj teknikaj aparatoj (komputiloj, presiloj, kopiiloj ktp).
Stabileco:
http://www.cdeli.org/Statuto_de_CDELI.html - CDELI jure estas fako de la Biblioteko de la Urbo La Chaux-deFonds.
Prizorgateco:
Ĉiutagaj aktivaĵoj kaj ĉeesto de aro da kunlaborantoj. Vizitantoj, esploristoj, studentoj, lingvistoj. * CDELI
disponas pri klasĉambroj kaj aŭlo de la apuda lernejo por siaj kursoj, seminarioj, konferencoj.
Rimarkoj: Specialaĵoj: interlingvistiko (arkivaĵoj el la planlingvoj Esperanto, Ido, Volapük, Interlingua, Occidental
kaj multaj aliaj) ; brokantaĵa servo ; organizo kaj okazigo de kursoj, seminarioj, konferencoj.

Dato: 6/12/2013
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Nomo: Internacia Esperanto-Muzeo en Zaozhuang-a Universitato
Poŝtadreso: Zaozhuang Xueyuan Shijieyu Bowuguan, Shandong, Ĉinio CN-277160
Retadreso: semio@163.com
Respondeculo: Sun Mingxiao

Retadreso: semio@163.com

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 78
Kvanto da revuoj (m): 52
Kvanto da arĥivaĵoj (m): 52
Aldonaj informoj:
Pli ol 10000 libroj, 6000 gazetoj, 5000 fotoj, 200 volumoj da arĥivaĵoj kaj 300 memoraĵoj; unua libro de
Esperanto; vortaro ĉina-eo 1911
Historio: Ekestis antaŭ du jaroj
Jura statuso: Institucio de universitato, kunlaboranta kun Ĉina Esperanto-Ligo
Jara buĝeto (EUR): Centmil Yuan (RBM)
Prizorgateco: Poste venos profesiaj oficistoj; nun volontetuloj laboras.
Rimarkoj: Tutnova muzeo, multaj laboroj atendas nin.
Dato: 3/12/2013

Urba muzeo en Česká Třebová
Prizorgas : maticeslezska@atlas.cz
Vikipedio : http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperantokolekto_de_Urba_Muzeo_en_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
(ligo al la muzea paĝo ne validas)
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Nomo: Knihovna Klubu esperantistů v Brně
Poŝtadreso: p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, CZ-625 00 Brno
Retadreso: malovec@volny.cz , malovec@chello.cz , malovec.miroslav@gmail.com
Retpaĝo: www.medy.cz/brno-esperanto/bib-brno.htm
Respondeculo 1: Miroslav Malovec

Retadreso: malovec@volny.cz

Respondeculo 2: Věra Podhradská

Retadreso: podhradska@volny.cz

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 50
Kvanto da revuoj (m): 10
Kvanto da arĥivoj (m): 10
Aldonaj informoj:
En skatoloj ni havas manuskriptojn, leterojn, kiujn post prilaboro (skanado kaj tekstigo) ni transdonas al
Esperanto-muzeo en Svitavy (ĉi-jare 26 skatolojn).
Alireblo, horaro:
La libroj estas pruntataj al la membroj de la klubo en la klubejo, ne en la deponejo. La leganto sciigas al la
bibliotekisto, pri kiu libro li aŭ ŝi interesiĝas, kaj la bibliotekisto alportas la postulatan libron en la klubejon por
la plej proksima kunveno.
Historio:
La Esperantista Klubo en Brno estis fondita en 1901, sekve ankaŭ ĝia biblioteko apartenas al la plej malnovaj
Esperanto-kolektoj ne nur en Ĉeĥio. Ĝvi transvivis la Duan Mondmiliton kaj konservis multajn antaŭmilitajn
materialojn.
Jura statuso:
La biblioteko apartenas al Esperantista klubo en Brno, kiu mem estas parto de Ĉeĥa Esperanto-Asocio.
Teĥnikaj ekipaĵoj:
La biblioteko troviĝas en privata loĝejo de la bibliotekisto, li uzas privatan komputilon kun skanilo kaj lasera
printilo.
Prizorgateco:
Ĉiujare venas kelkaj novaj libroj kaj revuoj, precipe kiel donacoj.
Rimarkoj: Ni havas ĉirkaŭ 4000 librojn, parto de la kolekto estas ĉirkaŭ 120 skatoloj kun manuskriptoj, bultenoj,
protokoloj, parte skanitaj, parte skanotaj, nemultaj kompaktaj diskoj.

Dato: 8/12/2013
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Nomo: Biblioteko de Esperanto-muzeo en Svitavy
Poŝtadreso: Biblioteko de Esperanto-muzeo en Svitavy, nám. Míru 1, 568 02 Svitavy, Ĉeĥio
Retadreso: muzeabiblioteko@esperanto.cz
Retpaĝo: www.muzeum.esperanto.cz/eo/cxefa/biblioteko
Respondeculo 1: marie.cumova@seznam.cz
Respondeculo 2: dvor.libuse@seznam.cz
Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 60
Kvanto da revuoj (m): 20
Kvanto da arĥivaĵoj (m): 8
Alireblo, horaro: muzea ekspozicio 13- 22 h, biblioteka pruntejo 9-18 h post anticipa anonco.
Historio:
En 2008 estis inaŭgurita la muzeo, ĝia ekspozicia parto, samtempe estis akceptitaj libroj de pluraj nuligitaj
kluboj kaj ankaŭ de unuopuloj. Post trijara prilaboro katalogo de la tuta kolekto estis publikigita.
Jura statuso:
La konstruaĵo kiel parto de la urba muzeo apartenas al la urbo Svitavy, la eksponaĵoj kaj libroj al Ĉeĥa
Esperanto-Asocio.
Teĥnikaj ekipaĵoj:
En la muzeo estas komputilo kaj multfunkcia inform-panelo por vizitantoj, alia komputilo por bibliotekisto.
Stabileco:
Ekzistas kontrakto inter ĈEA kaj la Urba Muzeo kaj Galerio de Svitavy.
Prizorgateco:
La muzea salono konsistas el ekspozicia parto, kie okazas ekspozicioj en ŝrankoj, vitritaj tabloj kaj murpaneloj,
plie seminarioj, aranĝoj por infanoj, kursoj k.s., kaj el parto biblioteka malantaŭ la ŝrankoj kun bretaro plena de
libroj kaj gazetoj.
Rimarkoj: La biblioteko havas ĉ. 4800 librojn kaj 4800 gazetojn, do preskaŭ 9600 erojn. La biblioteko en Vracov
de la geedzoj Vyšinka estis transportita al la Esperanto-muzeo en Svitavy.

Dato: 3/11/2011
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Nomo: Germana Esperanto-Biblioteko Aalen
Poŝtadreso: Gmünder Str. 9, DE-73430 Aalen
Retadreso: biblioteko@esperanto-aalen.de , esperanto-bibliothek@gmx.net
Retpaĝo: www.esperanto-bibliothek.gmxhome.de , http://kat.gebaa.de.nr/
Respondeculo 1: Utho Maier

Retadreso: direktoro@esperanto-aalen.de

Respondeculo 2: Karl Heinz Schaeffer

Retadreso: afergvidanto@esperanto-aalen.de

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 229
Kvanto da revuoj (m): 144
Alireblo, horaro: Laŭ interkonsento kun la UEA-D (resp. 2)
Historio:
eo: http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8196; ankaŭ tie: http://www.esperantobibliothek.gmxhome.de/broshur/espbib_eo/vieno2007/aktoj_viena_kolokvo_Aalen_100.pdf de:
http://www.esperanto-bibliothek.gmxhome.de/broshur/espbib_de/GEB_2008_de.pdf; katalogo:
http://kat.gebaa.de.nr/, rekte: http://biblioteko-aalen.square7.net/katalogo/lib-kplt.docx kaj http://bibliotekoaalen.square7.net/katalogo/gaz-kplt.docx mankoj de periodaĵoj: http://www.esperantobibliothek.gmxhome.de/kat/aagaz/GEB_AA_mankolisto_2009_AAGAZ.docx
Jura statuso:
Propraĵo de la Germana Esperanto-Instituto, kiu mem estas parto de la D.E.B. e.V. (Germana Esperanto-Asocio
r.a.)
Jara buĝeto (EUR): 3.500
Teĥnikaj ekipaĵoj: komputilo(j), aliaj iloj disponeblaj laŭ bezono.
Stabileco: memstara kolekto kun propra buĝeto, sed la stabileco dependas de la asocio.
Prizorgateco: kelkaj personoj de la loka E-grupo zorgas pri uzebleco kaj aktualeco.

Dato: 22/11/2013

13
Nomo: Interlinguistik – Esperantologie: Archiv und Bibliothek von Detlev kaj Wera Blanke
Poŝtadreso: Detlev Blanke, Otto-Nagel-Str. 110, DE-12683-Berlin
Retadreso: detlev@blanke-info.de
Respondeculo : Detlev Blanke

Retadreso: detlev@blanke-info.de

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 65
Kvanto da revuoj (m): 19
Kvanto da arĥivaĵoj (m): 118
Aliaj:
950 son-bendaj kasedoj, 800 KD/DVD-oj, 8000 diapozitivoj, centoj da fotoj, film-negativoj, projekciaj prelegofolioj.
Detaligo de la materialo:
Precipe faklibroj diverslingvaj (ĉefe esperantaj, sed ankaŭ aliplanlingvaj), nacilingvaj verkoj pri lingvo-politiko,

krome esperanta beletro, div. sliparoj, kartaroj (i.a. ampleksa bibliografia sliparo, ĉirkaŭ 18 000 eroj),
multaj manuskriptoj kaj kopioj de artikoloj, korespondaĵoj, duoblaĵoj (listo mankas), universitataj
studofinaj kaj doktorigaj disertacioj...
Ampleksa kolekto de arkivaĵoj, aparte germanaj (historio de Eo en GDR).
Alireblo, horaro: Ĝenerale malferma al seriozaj esplorantoj, surloke, laŭ interkonsento.
Historio: Komenco de persona kolektado en 1960.
Jura statuso: Privata posedaĵo de Detlev kaj Wera Blanke.
Jara buĝeto (EUR): Privata buĝeto, ni ne kalkulis.
Teĥnikaj ekipaĵoj:
Komputiloj, kopiilo, skanilo, printilo, legilo por mikrofilmoj, retroprojekciilo, komputila projekciilo, du
laborĉambroj kaj 3 arkivejoj.
Stabileco:
Stabila; ekzistas kontrakto kun la ŝtata Federacia Arkivo de Germanio, kiu estonte transprenos la kompletan
materialon.
Prizorgateco:
Privata prizorgado, privata uzado, foje ankaŭ uzo de esplorantoj. La kolekto estas tiom aktuala kiom eblas.
Rimarkoj: Ne plu uzataj materialoj (pro ŝanĝiĝo de esplorprioritatoj) iom post iom jam estas transdonitaj/-otaj
al la Federacia Arkivo. Vidu:
http://www.nachlassdatenbank.de/viewall.php?page=31&category=B&sid=49c1c7345294bd3f6ea73 (serĉu Blanke).
Dato: 26/11/2013
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Nomo: Fritz-Hüser-Instituto
Poŝtadreso: Grubenweg 5, DE-44388 Dortmund
Retadreso: fhi@stadtdo.de

Retpaĝo: fhi.dortmund.de

Plia kontaktadreso : Jiri Proskovec proskovec@yahoo.de (2jan2014)

Esperanto-biblioteko de Berlino
https://www.facebook.com/EsperantoBibliotekoBerlin
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Nomo: Saksa Esperanto-Biblioteko
Poŝtadreso: Pillnitzer Landstrasse 25, DE-01326 Dresden
Retadreso: abu-sina@arcor.de

Retpaĝo: esperanto-dresden.de

Respondeculo 1: Dr. Benoît PHILIPPE

Retadreso: abu-sina@arcor.de

Aldonaj informoj: Iom pli ol 6000 libroj.
Alireblo, horaro: Ĉiam laŭ interkonsento.
Historio: la kolekto originis el la lastaj jaroj antaŭ la unua mondmilito.
Jura statuso:
Saksa Esperanto-Biblioteko apartenas al Saksa Esperanto-Asocio (regiona asocio de Germana EsperantoAsocio).
Jara buĝeto (EUR): 0
Teĥnikaj ekipaĵoj: Fotokopiilo
Prizorgateco:
Dr. Benoît PHILIPPE prizorgos en la jaro 2014 la trian volumon de la papera katalogo de la biblioteko.
Rimarkoj: Saksa Esperanto-Asocio povas nur senpage akcepti librojn.

Dato: 11/12/2013
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Nomo: Interkultura Centro Herzberg
Poŝtadreso: Grubenhagestr. 6, DE--37412 Herzberg
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de

Retpaĝo: www.ic-herzberg.de

Nomo: Esperanto-muzeo en la Welf-Kastelo
Poŝtadreso: Welfenschloss, DE-37412 Herzberg
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de

Retpaĝo: www.ic-herzberg.de
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Nomo: Esperanto-Biblioteko en Kijlo
Poŝtadreso: Kaisersstr. 39, DE-24143 Kiel, Germanio
Retadreso: Esperanto-Kiel@gmx.de
Respondeculo : Christian Darbellay

Retadreso: Esperanto-Kiel@gmx.de

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 26 (2723 unuoj)
Kvanto da revuoj (m): 15
Alireblo, horaro: Laŭ interkonsento.
Jura statuso: privata

Dato: 20/11/2013
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Nomo: Biblioteko Juan Régulo Pérez
Poŝtadreso: Rodríguez San Pedro 13, 3º-7, ES-28015 Madrid
Retadreso: biblioteko@esperanto.es
Respondeculo : Ana Manero

Retpaĝo: http://www.esperanto.es/biblioteko

Retadreso: ana.manero.garcia@gmail.com

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 15
Kvanto da revuoj (m): 4
Aldonaj informoj:
3177 monografioj, 60 revuoj, 160 sonregistraĵoj, 49 videoj, ankoraŭ ne kontrolitaj kolektoj fotoj kaj poŝtmarkoj.
Alireblo, horaro:
Ĉiujn nefestajn lundojn kaj mardojn de la 6a ĝis la 8a vespere. Por eventualaj vizitoj ekster tiu horaro aŭ
dumsomere nepras interkonsento kun la prizorganto.
Historio:
La biblioteko havas sian originon ĉirkaŭ 1970 sed estis en 1991 kiam ĝi ricevis sian nunan nomon. En 1999 la
biblioteko de Madrida Esperanto-Liceo integriĝis en Biblioteko Juan Régulo Pérez. Kvankam ĝi konservas sian
memstarecon, ambaŭ kolektoj funkcias kiel unuo.
Jura statuso: Ĝi apartenas al HEF.
Jara buĝeto (EUR): Ni ne disponas propran buĝeton. La ĝeneralajn elspezojn por funkciado pagas HEF.
Teĥnikaj ekipaĵoj:
1 komputilo, 1 printilo, 1 printilo-skanilo, 1 vidbend-aparato, 1 kasedilo (ĉio apartenanta al la asocio).
Stabileco:
La biblioteko ne povas multe pli kreski “fizike” ĉar la asocia sidejo tre malgrandas. Tial ni planas kreski “virtuale”
(Projekto Bitoteko).
Prizorgateco:
La biblioteko estas libere alirebla kaj kiu ajn povas konsulti ĝin surloke.Krome, HEF-anoj havas pruntorajton.
Bedaŭrinde nur madridanoj povas ĝui ĝin. Espereble, per la Bitoteko, almenaŭ parte tio solviĝos. Ni priatentas
bibliografiajn demandojn per retpoŝto. Jam dufoje, ni organizis bibliografian ekspozicion.
Rimarkoj:
Ni kunlaboras kun aliĝintaj asocioj al HEF per donacado de duoblaĵoj, por faciligi al tiuj grupoj starigi siajn
proprajn kolektojn, kaj per bibliotekaj teknika apogo kaj konsiloj (Bibliotekistejo:
http://www.esperanto.es/hef/index.php?option=com_content& )

Dato: 6/12/2013
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Nomo: Esperanto-Biblioteko "Ramon Molera Pedrals"
Poŝtadreso: Palau, 17

ES-08180 MOIÀ

Retadreso: molur@telefonica.net

Retpaĝo: http://bibliotekomolera.org

Respondeculo 1: A. Maria Molera

Retadreso: molur@telefonica.net

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 60 (4054 unuoj)
Kvanto da revuoj (m): 60
Alireblo, horaro: Laŭ interkonsento.
Historio: Temas pri familia posedaĵo, kreita komence de la sepdekaj jaroj.
Jura statuso: privata
Teĥnikaj ekipaĵoj: Komputilo, skanilo
Prizorgateco: La kolekto estas daŭre aktualigata, vizitebla kaj uzebla.

Dato: 20/11/2013

20
Nomo: Esperanto-Muzeo de Subirats
Poŝtadreso: Doctor Zamenhof 12, ES-08739 Subirats
Retadreso: info@museuesperanto.org amics@museuesperanto.org jguerrerog@gmail.com
Retpaĝo: http://museuesperanto.org
Respondeculo 1: Rafel Hernández Retadreso: rfhernandez001@cofb.net
Respondeculo 2: Javier Guerrero Retadreso: jguerrerog@gmail.com
Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 104
Kvanto da revuoj (m): 78
Kvanto da arĥivoj (m): 20
Aliaj (m): 8
Aldonaj informoj:
flagoj, afiŝoj, poŝtmarkoj kaj multaj aliaj esperantaĵoj
Alireblo, horaro:
Gvidataj vizitoj : Sabate je la 13 h. kaj je la 16 h. - Dimanee je la 13 h.
Historio:
Privata kolekto de Lluís Hernández ekde 1962. Pliaj detaloj: http://eo.wikipedia.org/wiki/Hispana_Esperantomuzeo
Jura statuso:
Privata kolekto. Ekzistas projekto por specialigi pri esperanto novan publikan bibliotekon, konstruota en la
vilaĝo. Rilatoj kun Patronat de Turisme de Subirats kaj KEA (Kataluna Esperanto Asocio)
http://www.ipernity.com/group/museuesperanto
Jara buĝeto (EUR):
Teĥnikaj ekipaĵoj:
komputilo, fotokopiilo
Stabileco:
Prizorgateco:
Montse Piñeiro estas la nuna zorganto de la muzeo. Ĉi-jara kataluna postkongreso okazis en la muzeo. La
muzeo ankoraŭ ricevas kelkajn revuojn, sed la aeeto de materialoj haltis post la morto de la fondinto.
Rimarkoj :
Dato: 2014.01.14
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Nomo: Nacia Esperanto Muzeo Gray
Poŝtadreso:
MAISON POUR TOUS (Domo por ĉiuj), NACIA ESPERANTO MUZEO, 19, strato Victor Hugo, FR-70100 GRAY
Retadreso: esperanto-muzeo@wanadoo.fr
Respondeculo 1: Micheline CHATEAU

Retpaĝo: www.naciaesperantomuzeo.fr
Retadreso: michelinechateau@yahoo.fr

Respondeculo 2: Prezidanto de la asocio Centre Culturel Espéranto, Roland CUENOT
roland.cuenot@gmail.com

Retadreso:

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 230
Kvanto da revuoj (m): 134
Aldonaj informoj:
6000 libroj kaj broŝuroj, 1200 titoloj de revuoj, arĥivoj individuaj kaj asociaj, multaj afiŝoj (i.a. de la unuaj Ukoj)
Alireblo, horaro: Mendu rendevuon.
Historio:
La muzeo naskiĝis en 1976 laŭ interkonsento inter la urbestro de Gray kaj ”Amicale des Espérantistes de la
Région de Gray” dank’ al la klopodo kaj sindonemo de ĝia reprezentanto S-ro Géo JUNIER. La muzeo havas
plurajn celojn. La ĉefa estas grupigi en unu sola loko la dokumentojn malnovajn aŭ nuntempajn rilatantajn al
Esperanto, por teni ilin je la dispono de vasta publiko, kaj por eviti la dispecigon de nia historio, aŭ ĝia
neevitebla detruiĝo aŭ perdo. La dua celo, pro la riĉeco de la entenataj kolektoj, estas roli kiel centro de
informado kaj de esplorado, kie fakuloj povas konsulti originalajn dokumentojn por trastudi la historion de la
lingvo kaj de la movado. Tria celo, la muzeo estas ankaŭ daŭra ekspoziciejo pri la internacia lingvo, kie
scivolemuloj povas ricevi sian unuan kontakton kun Esperanto.
Jura statuso: Asocio Leĝo 1901
Jara buĝeto (EUR): Kotizoj de la membroj
Rimarkoj: Ofte mi esploras por uloj kiuj demandas ; nuntempe pri la unua kaj dua mondmilitoj.

Dato: 3/12/2013
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Nomo: Fonds Espérantiste Deligny
Poŝtadreso: p.a. Bibliothèque d'Agglomération, 40 rue Gambetta, 62500 Saint-Omer
Retpaĝo: http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
Alireblo, horaro: ne konsultebla
Historio: Donaco de Ernest Deligny al la urba biblioteko (1938)
Prizorgateco:
La kolekto dum jardekoj restis en kestoj kaj nun estas elpakata; ĝi ne baldaŭ iĝos alirebla. Estas de tempo al
tempo kontaktoj inter bibliotekestro kaj esperantistoj.

Dato: 9/12/2013
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Nomo: Esperanto-Biblioteko Hyppolite Sebert (BHS)
Rimarko : troveblas la antaŭnomoj ‘Hyppolite’ kaj ‘Hippolyte’.
Poŝtadreso: Espéranto-France – 4 bis rue de la Cerisaie – FR-75004 PARIS (France)
Retpaĝo: http://arkivo.esperanto-france.org
Respondeculo 1: Lazert Jean

Retadreso: jean.lazert@free.fr

Respondeculo 2: Fournier Régis
Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 70
Kvanto da revuoj (m): 10
Aldonaj informoj:
Malmultaj muziknotoj, fotoj, afiŝoj, medaloj, bildoj sur vitro, filmoj, diskoj, kasedoj, ktp - Libroj de la ECO kun
diversepokaj numeroj de katalogo kaj klasifo, kaj dokumentoj montrantaj, ke Sebert ankaŭ agadis por disvastigi
la Decimalan Universalan Klasifikon (derivita de tiu de Dewey).
Alireblo, horaro: Lau rendevuo, kiel eble plej malofte.
Historio:
Konsisto : (1) Biblioteko de ECO kaj libraro propra de H. Sebert postmorte lasitaj en 1930 ; (2) Biblioteko de UFE
starigita de Pierre Royer en la 60aj (kun mane skribita katalogo, la nuna stato de la retejo spegulas ĝin) ; (3)
Diversaj heredaĵoj : Pierre Delaire, Ben Sion Ohana ktp.
Jura statuso:
Arĥivo apartenanta al la asocio Espéranto-France, sidanta en 12-kvadratmetra kelo de la asocia sidejo.
Jara buĝeto (EUR): nul
Teĥnikaj ekipaĵoj: 2 komputiloj, 12 bretŝrankoj.
Stabileco:
Neniu eniro aŭ preskaŭ. Alvenas de tempo al tempo donaco. Aperigo (iam...) de nova versio de la retejo kun pli
ampleksa listo da dokumentoj kun klasifo laŭ sistemo Decimala de Dewey 23a.
Prizorgateco:
Ni ne estas profesiuloj kaj ne deziras esti konsiderataj tiaj. Estas nura libertempa okupo
Rimarkoj: Ni ne povas respondi petojn kiel : “Kion travivis la praonklo en Esperantujo ? Kiu estas sur la foto ?
Kie retrovi ies verkaĵon ?… ktp.” Ni ne disponas datenbazon tiucelan.

Dato: 20/11/2013
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Nomo: Dokumenta Esperanto-Centro
Poŝtadreso: pp 79, HR-48350 Đurđevac, Kroatio (120 km de Zagrebo)
Retadreso: dec.kroatio@gmail.com
Retpaĝo: http://www.ipernity.com/home/dokumenta.esperanto.centro
Respondeculo 1: Josip Pleadin, sekretario, Telefono: ++ 385 (0)48 811 266 kaj ++ 385 (0) 98 248 574, retadreso:
josip.pleadin@gmail.com
Respondeculo 2: Zdravko Seleš, prezidanto de la societo
Retadreso: zdravko.seles1@kc.t-com.hr
Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 30
Kvanto da revuoj (m): 40
Kvanto da arĥivoj (m): 8
Aldonaj informoj:
2000 fotoj ciferecigitaj, plurcentoj da Kdoj, diversaj objektoj, netaksebla kvanto da neordigita materialo,
Alireblo, horaro:
Vizitadreso (kun nepra antaŭanonco): Bana Jelačića 138A, HR-48350 Đurđevac, Kroatio
Historio:
DEC evoluas kiel privata kolekto jam pli ol tridek jarojn. Ĝi ekestis ĉefe per donacoj, interŝanĝoj kaj aĉetoj, parte
per biblioteka apogo de UEA kaj subvencioj. Finance helpas ĝin pluraj personoj kaj institucioj, sed la financa
helpo ne sufiĉas por normala evoluo. Listo de donacintoj de historia materialo aktualigata ĉiutage en la retejo.
Jura statuso: Civitana societo zorganta pri (provizore) privata kolekto.
Jara buĝeto (EUR): ĉ. 2000
Teĥnikaj ekipaĵoj: skanado, fotado, kopiado, printado, retkonekto
Stabileco:
La kolektado kaj prizorgado de materialo relative senĝene fluas, ĉar la respondeculo okupiĝas pri ĝi ĉiutage kaj
volontule. La sidejo troviĝas provizore en privata domo (senpage), sed la spaco jam nun ne sufiĉas. Necesas
bona loko por loĝigi la kolekton. Estis lanĉita kampanjo por konstruigo de speciala konstruaĵo, por kiu ekzistas
konstrutereno, konstrupermeso kaj konstruplano, sed mankas investantoj.
Prizorgateco:
Jare DEC ricevas averaĝe 150-200 diversajn donacojn de materialoj. Plej ofte temas pri paperaj materialoj. Jare
DEC ricevas pi ol 100 petojn pri uzado de materialoj. Plej ofte temas pri retaj petoj. Jare fizike vizitas la sidejon
averaĝe 10 uzantoj. Estas evidenta kresko en ĉiuj kategorioj. Aparte gravas, ke la materialon oficiale petas kaj
uzas nemovadaj institucioj kiel muzeoj kaj bibliotekoj por siaj projektoj, kio plioftiĝas.
Rimarkoj: Ricevita opinio de kroata Ministerio pri kulturo kiu konsilas kontakti la konservistan fakon de Ŝtata
arkivo en Bjelovar kaj instigi la konservistojn veni kaj pritaksi la kolekton.
Dato: 30/10/2011
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Nomo: Esperanto-Kolektaĵo Fajszi
Poŝtadreso: Molnar u. 11, HU-1056 Budapest
Retpaĝo: www.oik.hu

Nomo: Nacia Esperanto-Biblioteko kaj Arkivo
Poŝtadreso: Archivio di Stato, Via Sforza 3, IT-54100 Massa
Retpaĝo: http://www.flickr.com/photos/75818695@N05
Respondeculo : Alessandro Simonini
Retadreso: simonini@bicnet.it
Kompletigo fino de decembro 2013: retadreso: asms@archivi.beniculturali.it
retpaĝoj:
http://reprobi.erasmo.it/Opac/ElencoBiblioteche.aspx
http://reprobi.erasmo.it/Opac/RicercaBase.aspx

Nomo: Libera Universitato pri Lingvoj kaj Komunikadoj IULM
Poŝtadreso: Via Carlo Bo, 1 20143 MILANO

Respondeculo; Andrea Montagner - tel 0039-02891412841 - retadreso: andrea.montagner@iulm.it Katalogo:
http://aleph.iulm.it/F/RAYGDGGNCGLVH7KNQU9GHYA8XNQAU6TY592IC2Q9KDC8C3E2QG13373?func=find-b-0&local_base=esperanto

Nomo: Casa Museo Luigi Capuana, Mineo
[Javier Guerrero, 5.2.2014] Samideano Federico Gobbio atentigas min, ke, en Italio, Casa Museo Luigi Capuana
ankaŭ enhavas esperantan bibliotekon. http://it.m.wikipedia.org/wiki/Casa_Museo_Luigi_Capuana
http://www.comune.mineo.ct-egov.it/la_città/biblioteche/ Mi citas el tiu ĉi lasta retpaĝo: “La Biblioteca in
lingua “Esperanto” è stata donata dai familiari del defunto Prefetto Pietro Rizzo. Il patrimonio ammonta a 1918
volumi, opuscoli e varie annate di riviste allocati in scaffalature lignee in una sala del piano terra. Tra le varie
opere in Esperanto è possibile consultare “La Divina Commedia” di Dante Alighieri, “Fontamara” di I.Silone,
“Cuore” di E. De Amicis, il “Vangelo”, la “S.Messa”, dizionari, testi di grammatica, sociologia, politica, arte,
scienza, turismo ed altri argomenti. Arricchiscono il fondo numerose annate di riviste pubblicate in Italia, in
altre nazioni europee, Unione Sovietica e Cina.

Universitato de Torino
Biblioteko de la departemento pri Fremdaj Lingvoj kaj Literaturoj kaj Modernaj Kulturoj de la Universitato de
Torino (Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne – Università di Torino) nomita je
“Giorgio Melchiorri”, Via Giulia di Barolo 3/A – 10124 Torino – Italio, bib.dsl@unito.it, michele.gobello@unito.it
Retpaĝo : http://www.dipartimentolingue.unito.it/biblioteca/oss-home.asp

Interlingvistikaj kaj esperantologiaj libroj (2,5 m) donacitaj de prof. F. A. Pennacchietti Pennacchietti
(http://www.fapennacchietti.it/) en la jaro 2005. ,
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Nomo: Biblioteko de Japana Esperanto-Instituto
Poŝtadreso: p/a JEI, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio JP 1620042
Retadreso: esperanto@jei.or.jp
Respondeculo : Isino Yosio

Retpaĝo: http://www.jei.or.jp/hp/esp.htm
Retadreso: esperanto@jei.or.jp

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 175
Kvanto da revuoj (m): 86
Kvanto da arĥivoj (m): 25
Alireblo, horaro: Marde-sabate, 10h00-18h00
Historio: La biblioteko fondiĝis en 1919 surbaze de librokoleko de Chif Toshio. En 2004 ĝi pligrandiĝis.
Jura statuso: La biblioteko apartenas al Japana Esperanto-Instituto.

Dato: 22/11/2013

Esperanto-biblioteko en Shimonoseki
Poŝtadreso: JP759-6312 Shimonoseki-Shi Toyoura-Cho Kuroi 1801-4 Nitta Takamichi, Japan
Nitta Takamichi rosesofsilence@gmail.com
https://www.facebook.com/biblioteko - http://eobiblioteko.wordpress.com/
Jura statuso: Privata asocio
Historio: La 15an de Julio 2013 oni establis la Esperanto-Bibliotekon en Ŝimonoseki por utiligi
eksbibliotekon de certa universitato kiu translokiĝis centren de la urbo en 2003.
Aldona informo: Pro vasta spaco oni akceptas diversajn esperantaĵojn inkluzive fragmentoj de libroj
aŭ kajeroj, fotoj, desegnaĵoj, pamfletoj, privataj leteroj, dokumentoj de organizaĵoj kaj tiel plu.
Alireblo: Post la interkonsento kun la respondeculo.
Retejo 1: https://www.facebook.com/biblioteko
Retejo 2: http://eobiblioteko.wordpress.com/ (japanlingva paĝaro)
Retejo 3: http://labiblioteko.wordpress.com/ (esperanta paĝaro)

Universiteit van Amsterdam
La biblioteko ‘lingvoscio’ (en Bungehuis) havas ĉ. 9000 libron. Estas speciala atento por planlingvoj. Tre granda
kolekto pri Esperanto kaj bona kolekto pri Volapük kaj Ido troviĝas en la magazenoj.
(http://uba.uva.nl/disciplines/content/taalwetenschap/collectie/collectie-taalwetenschap.html )
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Nomo: Biblioteko Hector Hodler
Poŝtadreso: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ
Retadreso: biblioteko@co.uea.org

Rotterdam

Retpaĝo: http://uea.org/kiu/biblioteko.html

Respondeculo 1: Osmo Buller

Retadreso: direktoro@co.uea.org

Respondeculo 2: Ralph Schmeits

Retadreso: ralph@co.uea.org

Kvanto da libroj (metroj da bretoj): 160
Kvanto da revuoj (m): 110
Kvanto da arĥivoj (m): 0
Aliaj (m): 50
Aldonaj informoj:
Son- kaj videomaterialo, fotoj, poŝtkartoj, poŝtmarkoj, afiŝoj, div. E-rilataj objektoj, gazeteltondaĵoj,
manuskriptoj, muziknotoj (E-muzikaĵoj); ampleksa arkivo de ZEO-fotoj (= kolekto de Raymond Boré).
Alireblo, horaro:
Nur laŭ interkonsento kun la Ĝenerala Direktoro de UEA; laboras precipe distance, eblas peti skanaĵojn kaj
kopiojn.
Historio: kolekto de Universala Esperanto-Asocio.
Jura statuso: parto/posedaĵo de Universala Esperanto-Asocio.
Jara buĝeto (EUR): dependas de donacoj.
Teĥnikaj ekipaĵoj: kolekto protektita kontraŭ lumo kaj polvo (rulŝrankaro), revuoj en neacidaj skatoloj.
Stabileco:
Biblioteko Hector Hodler estas laŭstatute parto de UEA. Dum informi pri Esperanto restos unu el la bazaj celoj
de UEA oni povas atendi ke la biblioteko de UEA restos stabila parto de ĝi.
Prizorgateco:
La kolekto de libroj kreskas ĉefe por ĉiu nova libro kiun ankaŭ la LS de UEA vendas. Revuoj estas akirataj ĉefe
per interŝanĝo kontraŭ la revuoj Esperanto aŭ Kontakto.
Rimarkoj: *ankoraŭ ne haveblas elektronika katalogo, sed plano jam ekzistas. Parta ekfunkcio planita por 2016
**duoblaĵoj vendataj tra la LS de UEA: katalogo.uea.org.

Dato: 4/12/2013
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Nomo: Biblioteko Montagu C. Butler
Poŝtadreso: Mill Farm House, Bedfield IP13 7EA; sidejo: Esperanto House, Station Road, Barlaston ST12 9DE
Retadreso: ancientbriton@tiscali.co.uk
Respondeculo 1: Geoffrey King

Retpaĝo: http://biblbut.wordpress.com

Retadreso: ancientbriton@btinternet.com

Respondeculo 2: Michael Seaton Retadreso: mikeo_seaton@esperanto.zzn.com
Aldonaj informoj:

13.000 eroj ; tiu cifero inkluzivas binditajn revukolektojn, KD, vidbendojn, ĉion, escepte de arkiveroj,
ĉar ĉiuj materialoj aperas kune en la katalogo.
Sonbanko esperanta: interreta kolekto de sonaĵoj kaj muzikaĵoj < http://www.ipernity.com/doc/69959/home >
Alireblo, horaro: Laŭ interkonsento; la oficejo funkcias 09.00-15.00 lun-ven.
Jura statuso: Integra parto de Esperanto-Asocio de Britio, sen aparta jura statuso
Jara buĝeto (EUR): en la buĝeto de la Esperanto-Asocio
Teĥnikaj ekipaĵoj: 2 komputiloj, printilo-skanilo; VHS-kopiilo; cetere ekipaĵoj de la Oficejo kaj de la bibliotekisto
Stabileco:
Stabileco dependas de la Asocio. Inter perspektivoj modernigo de la servoj, vastigi interretajn servojn, enretigi
la katalogon.
Prizorgateco:
Deĵoras 2 personoj laŭpove; surloke oni uzas la kolekton ĉefe dum barlastonaj esperanto-eventoj; vigla uzo de
informservoj preskaŭ tute per interreto.
Rimarkoj: La listo de duoblaĵoj aperas retpaĝe kiel katalogo de brokantaĵoj, sed eblas ankaŭ interŝanĝi.
Dato: 1/1/2014

Esperanto-sekcio de British Library
La kolekton prizorgas Olga Kerziouk [literumo varias]. Tra la diversaj kolektoj ekzistis multaj
esperantaj libroj, dissemitaj ĉar la Biblioteko estas dividita ne laŭ lingvoj sed laŭ fakoj. Mi supozas,
ke, pro tiu laŭ-tema aranĝo de la diversaj sekcioj de la Biblioteko, ne ekzistas iu fizika loko en kiu oni
vidus ĉiujn esperantaĵojn kunigitaj.
http://www.bl.uk/reshelp/findhelplang/esperanto/esperantocollections/esperantocols.html
(laŭ Geoffrey King, 18.1.2014)
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Nomo: Internacia Muzeo de Paco kaj Solidaro
Poŝtadreso: P.O. Box 76, UZ-140100 Samarkand

